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خبر
امروز

فی تقلب
االحوال
علم جواهر
الرجال
گوهر وجودی
انسانها در تغییر
و دگرگونى حاالت
و حوادث مختلف
شناخته می شود.

جمعآوری 300میلیارد تومان برای کمک به نیازمندان

مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی از جمعآوری ۳۰۰میلیارد
تومان کمک خیران سراسر کشور توسط خادمیاران
و هزینهکرد آن در راه کمک بــه نیازمندان خبر داد.
محمدحسین استادآقا گفت :در سال جاری با تالش
 ۱۱۵هــزار خادمیار و به همت خیران و نیکاندیشان

   آموزش نویسندگی خالق

دومینجلسهقرارگاهمرکزیدختران
انجمناسالمیمشهد،درفروشگاهمرکزی
کتابومحصوالتفرهنگیبهنشربرگزار
شد.بهگزارشآستاننیوزنیلوفرنویدی؛

به نشر
آستا ننیوز سـ ــردار محمد
احمدیان در سن  50سالگی ،در
حالی که  33سال از پایان جنگ
تحمیلی مــی گــذرد امــا هنوز با
یاد و خاطره شب و روزهای دفاع
مــقــدس و رزم ــن ــدگ ــان زنــدگــی
میکند .از جمله راویــان دفاع مقدس است که از
 12سالگیودرعملیاتمحرمپابهجبهههایجنگ
گذاشت و با وجود پایان جنگ هنوز که هنوز است
در دفاع مقدس  ،پا پس نگذاشته است .روایتگری
دفاع مقدس را از سال  74شروع کــرده اما کارش
فقط روایت جنگ نیست .گویا سالها در تفحص
پیکر شهدای جنگ تحمیلی هم فعالیت کرده و
در این مــورد هم خاطرات زیــادی دارد .خــودش در
این باره گفته است « :سال  73رفته بودم سری به
رفقایزمانجنگبزنم،کهتویپادگانلشگر،شهید
غالمی را دیدم .پرسیدم :کجا هستی؟ گفت :اهواز.
اودرتعاونلشگربود.دربارهتفحصگفت.خواستم
من هم پیش آنها بروم ،قبول کرد .رفتم محل کار و
التماس کردم تا پانزده روز برایم مأموریت زدند که
در آنجا کار کنم .این پانزده روز از سال  73تا  81طول
کشید .عظمت کار تفحص به گونه ای بود که گاهی
وقت ها بعضی از بچه ها که اصال ًدر جنگ نبودند،
با التماس و تضرع در آنجا ماندگار می شدند و جزء
نیروهای تفحص می شدند .تصمیم گرفته شده
بود بچه هایی که بر منطقه مسلط هستند و جنگ
رفته بودند ،عضو تفحص باشند ،ولی در حاشیه
کار ،خیلی از بچه هایی که جنگ ندیده بودند هم با
التماس و تضرع ،عضو گروه شدند».
به مناسبت فرارسیدن هفته گرامیداشت بسیج و
برای بررسی انس و الفتی که رزمندگان و بسیجیان
با امام رضــا(ع) داشتند و آثار و برکات این انس در
مقدس شدن دفاع ما ،با سردار «محمد احمدیان»،
گفتوگویی کــردهایــم که در ادام ــه مشروح آن را
میخوانید.

◾

◾بسیجیها و بروبچههای جنگ چقدر با امام
رضا(ع) مأنوس بودند و این انس چه تجلیاتی داشت؟

ارادت بچهبسیجیها و رزمندگان به امام رضا(ع)
در جبهه تجلی یــافــت ،شاید موقع اع ــزام و در
ظاهر چیز خاصی در این باره در آنها نمیدیدیم
اما در جبهه توسل و عرض ارادت و انس با امام
رضــا(ع) در اوج قرار داشــت ،پس از عملیاتها یا
هر زمــان دیگری که به مرخصی میآمدیم قرار
میگذاشتیم و راهــی مشهد میشدیم .یکی از
قشنگترین اتــفــاقهــای زنــدگــی مــن در سفر به
مشهدالرضا(ع) رخ داد .پس از عملیات والفجر8
تــعــدادی از رزمندگان را با عنوان فاتحان فــاو از
همه یگانها به مشهد اعــزام کردند ،اتفاقهای
فراموشنشدنیای در ایــن سفر رخ داد .در این
سفر همه در یک حسینیه مستقر شدیم کنار
مــن بسیجیای از بــنــدرعــبــاس بــه نــام «محمد
دجله» بود .من به تازگی پس از نقل یک ماجرا در
برنامه سحر ماه رمضان ،متوجه شدم این رزمنده
در عملیات کربالی 5به شهادت رسیده است.
برادرش با دیدن برنامه تلویزیونی تماس گرفت و
خبر شهادتش را داد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دس��تور مواد 1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب
 1390/9/20امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش  14مشهد واحد
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت
اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
خانم گلش��ا رضائی بهلولی به شناسنامه شماره  235کدملی  0749406062صادره تایباد فرزند رحمان در
ششدانگ یکباب منزل به مساحت  108/50مترمربع پالک شماره  5001فرعی از  251اصلی واقع در خراسان
رضوی بخش  14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت خانمها فرشته ،فریده و فرخنده
مجیدی و قسمتی از پالک ** کالسه 99-181
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13
آییننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1407571
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/4 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/19 :
رئیس ثبت اسناد وامالک تایباد -غالمرضا آقازاده
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دس��تور مواد 1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب
 1390/9/20امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش  14مشهد واحد
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت
اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای شعبان اسداهلل پور به شناسنامه شماره  7کدملی  0749547138صادره تایباد فرزند اسداله در ششدانگ
یکباب منزل به مس��احت  132/32مترمربع پالک شماره  617فرعی از  276اصلی واقع در خراسان رضوی
بخش  14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت فقیر محمد میرجانی و قسمتی از پالک**
کالسه 99-563
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13

در سراسر کشور ،با وجــود شرایط سخت اقتصادی و
محدودیتهای مالی ،حدود  ۳۰۰میلیارد تومان کمک
مالی برای نیازمندان جمعآوری شده است.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضــوی ،باور مردم به حضرت
رضــا(ع) و اعتماد آنهــا به خادمان حضرت در آستان

نویسنده،مربینوجوانوطنزنویس
درایننشستدرخصوصشگردهای
نویسندگیخالقگفت:آزادنویسیروزانه
وبیاناهدافمشخصوروشندرباره
توقعاتخودازنوشتنازگامهایکلیدی

 19ربیعالثانی 1443

 25نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9680

ویژه نامه 208

قدس رضوی را دو عامل اطمینانبخش برای مشارکت در
کارهای خیر برشمرد و افزود :مردم ما کمکهای خود را بر
اساس محبت به حضرت رضا(ع) و به هر میزانی که در
توان دارند ،تقدیم میکنند و ما نیز تالش میکنیم واسطه
خیر باشیم و کمکهای آنهــا را به دســت نیازمندان

در آغازنویسندگی خالق است .ویدرادامه
داشتننظمواستمرار،تمرینمداومدر
نوشتن،آشناییباکتابهاینویسندگیو
خواندنکتابهایمختلفراازدیگراصول
نویسندگیخالقعنوانکرد.همچنین
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واقعی برسانیم.وی تصریح کــرد :ما خادمان حضرت
رضا(ع) در آستان قدس رضوی نیز باید رفع مشکالت
ت فعالیتهای
معیشتی ،درمانی و تحصیلی را در اولوی 
خود قرار دهیم و در کنار آن ،برای ارتقای سطح معرفتی
جامعه تالش کنیم.

فاطمهساداتعابدیدرزمینهارتقایابعاد
تشکیالتدانشآموزی،موضوعاتیازقبیل
اهمیتکارگروهی،مصادیقوچگونگی
فعالیتهایانجمنیدرمدرسهو...با
حاضرانگفتوگوکرد.

ارادت رزمندگان به امام رضا jبه روایت محمد احمدیان

مثل شهید بزرگوار حسین خرازی به ما میگفتند
اگر رستگاری و پیروزی میخواهید از امام رضا(ع)
به عنوان صاحب مملکت بخواهید.
شاید حسب ظاهر دیر به دیر به زیارت امام رضا(ع)
میرفتیم اما دلهایمان غالبا ًپشت پنجره فوالد بود
چه پیش از عملیات و چه در معرکه و خط شکنی
متوسل به امام رضا(ع) میشدیم؛ نمونه بارز این
توسلدرعملیاتوالفجر 8بودوقتیبچههابهدلیل
بارندگی و طوفان تردید داشتند که بروند یا نروند؛
ک
انگار امام رضــا(ع) به ما پیغام دادند و اینکه پی ِ
قرارگاه پرچم آستان را آورد برای ما حجت بود که
امشب بروید و عجیب بود که در آن شب معجزه
رخ داد ،در معرکه جنگ با بهشت مشهد ارتباط
میگرفتیم!

زیارت در شب عملیات

◾

◾از نظر الهام از سیره امــام رض ــا(ع) در اوصافی
همچون رضایتمندی ،رأفــت و ...بچه بسیجیها
و رزمــنــدگــان چقدر سعی در شبیه شــدن بــه امــام
مهربانیها داشتند؟

گزيده

◾

ما یاد گرفته بودیم از راه دور سالم دهیم و زائر امام رضا(ع) شویم ،در مناطق عملیاتی وقتی دلتنگ پنجره فوالد میشدیم یا در
سه کنج طالییه دلهایمان به سمت حرم پر میکشید یا وقتی در عملیاتی کار گیر میکرد ،از همان راه دور به امام رضا(ع) سالم
میکردیم و ارتباط میگرفتیم و گره از کار ما باز میشد.

◾ ...و ماجرای آن خاطره شیرین چه بود؟
وقتیدرحسینیهمستقرشدیمقرارشدبرایزیارت
غسل کنیم و آمــاده شویم ،اما دیدم شهید دجله
رفت و کبوتری خرید ،واقعیتش من که همسن و
سال او بودم خوشم نیامد و در دل گفتم ما از جنوب
و به عشق امــام رضــا(ع) راهــی مشهد شدهایم تو
صفحه 12
رفتهای کبوتر خریدهای و کبوتربازی میکنی؟!
جالب آنکه محمد ،این کبوتر را در داخل یک کارتن
در حسینیه نگاه میداشت و در طول آن پنج روز
هر وقت حرم میرفتیم آن را با خود میآورد تا شب
آخر که پاتوقمان در صحن گوهرشاد بود ،جمع
شدیم و مــداح دعــای وداع میخواند و میگفت
بسیاری از این دستهایی که باال آمده چند روز
دیگر پرخون میشود و واقعا ًهمچنین شد و ما
 400رزمنده گریه میکردیم ،دیدم محمد در همان
حال با کبوتر حرف میزند ،فهمیدم ماجرا چیز
دیگری است ...بعد از روضه دیدم محمد ،کبوتر
را پر داد! وقت خداحافظی رفتم از دلش دربیاورم
و پرسیدم قصه کبوتر چه بود؟ گفت :من بار اول
است که به مشهد میآیم و میدانم بار آخری هم
هست که زائر امام رضــا(ع) میشوم این کبوتر را
خریدم و به او گفتم آب و غذا و خانه و مرگت در
این حرم است فقط هر روز به نیت من یکبار دور
گنبد بگرد! این قبیل راز و نیازها و انس و الفتها
نشان م ـیداد بچههای رزمنده چه انــس و سر و
سرّی با امام رضا(ع) داشتند؛ من آداب زیارت امام
رضا(ع) را از محمد یاد گرفتم.

◾

◾از انس و الفتها و زیارت بچههای رزمنده خاطره
دیگری هم دارید؟

بله ،در یکی از تشرفها شهید ابوالفضل رئیسی
با اینکه چند روز مشهد بودیم ،با ما حرم نیامد،
وقتی پرسیدم چرا نمیآیی؟ گفت :تو متوجه شدی
من یک دردی دارم یعنی آقا متوجه نشدهاند؟ روز
آخر به حرم آمد و خیلی گریه کرد و گفت :حاجتم را
گرفتم ،او دو ماه بعد به شهادت رسید!
یا شهید حسین برهانی که کتاب «حماسه تپه
برهانی» داستان زندگی اوست؛ برهانی فرمانده بود
و از بچه پولدارهای اصفهان .پدرش به او وعدههای
مالی آنچنانی از ماشین ،خانه و همسر داده بود
فقط به این شرط که جبهه نرود حتی برای او خودرو
گرانقیمتی هم خرید امــا او چند روزی گم شد،
پس از بازگشت گفت :با این ماشین مشهد رفتم و
حرفهایم را با امام رضا(ع) زدم و گفتم :جنس من
این دنیایی نیست ،پدرجان! بگذار من بــروم! این
حسین برهانی خالق حماسه تپه برهانی است...
این قصههای واقعی در حرم امام رضا(ع) رخ میداد،
بچهها پیش از عملیاتها به مشهد میرفتند و از
امام رضا(ع) حاجاتشان را میگرفتند.

◾

◾با توجه به توصیهای که در روایتهای ما بر زیارت
بامعرفت شده است ،زیارتی که بسیجیان و رزمندگان
از امام رضا(ع) داشتند چقدر همراه با عنصر معرفت
بود؟

اینکه میدانستند زیارتشان آخرین زیارت است،

آییننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1407572
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/4 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/19 :
رئیس ثبت اسناد وامالک تایباد -غالمرضا آقازاده
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت
تایباد
نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 1390/9/20امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش  14مشهد واحد
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت
اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای اصغر حسینی گندمشادی به شناسنامه شماره  39کدملی  0749889063صادره تایباد فرزند اکبر در
ششدانگ یکباب منزل به مساحت  106/50مترمربع پالک شماره  610فرعی باقیمانده از  250اصلی واقع در
خراسان رضوی بخش  14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی آقای اصغر
حسینی گندمشادی (متقاضی)** کالسه 1400-202
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13
آئیننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1407559
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/4 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/19 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد -غالمرضا آقازاده

یعنی معرفت داشتند .آنها به ما یاد دادند اگر در
ک بار
حرم آمدید کبوتر دل را پرواز دهید؛ شاید ی 
توفیق زیارت امام رضا(ع) را بیابیم اما امثال محمد
دجلهها به ما یاد دادنــد اگر حتی یک بار به حرم
حضرت علی بن موسی الرضا(ع) رفتید دلتان را
کنید؛ این یعنی
رضا(ع)
همیشه
1400
امام /
حرم 09
تاریخساکن/ 04
آگهی
زیارت به رفت و آمد مکرر نیست.
باید بدانیم چه اتفاقی در این زیارتها میافتاد
که شهیدان میفهمیدند وجودشان این دنیایی
نیست و به این دنیا و زندگی آن تعلق ندارند؟! آنها
ارتباط دلی و قلبی با آستان مقدس رضوی داشتند
و همه اینها جنبه زیارت بامعرفت است ،خیلیها
بــه زی ــارت ام ــام رضـ ــا(ع) م ـیرونــد و دســت خالی
بازمیگردند اما رزمندگان دست پر بازمیگشتند؛
چراکه زیارتشان بامعرفت بود.

شاید خیلیها فکر کنند ما رفتیم بجنگیم اما
اگر وصیتنامه حاجعلی محمدی از فرماندهان
گــردان حاجقاسم را بخوانید بهتر ایــن مسئله را
درک میکنید که هیچ جای دفــاع ما جنگ نبود،
وقتی مینویسد« :ای ب ــرادر عــرب! مـیدانــم دیر
یا زود در جنوب یا غــرب کشور خــون مــرا خواهی
ریخت ،من برای نجات تو آمدهام »...آیا این نگاه جز
رأفت و مهربانی و جز عمل به سیره اهل بیت(ع)
است .یا وقتی شهید حسین خرازی در عملیات
بیتالمقدس فرمانده گــردان بعثی را اسیر کرد و
به او گفت :میخواهم تو را رها کنم بروی و بگویی
ما برای کشتن شما نیامدهایم بلکه برای نجاتتان
آمدهایم .برخی به ایشان خرده گرفتند که او از نیرو و
تجهیزات ما مطلع است ...اما شهید خرازی چیزی
را در وجود او کاشت که بعد خود و گردانش به طور
کامل بازگشتند و اسیر ما شدند تــازه فهمیدیم
حسین چه کرده است! اینها همه عمل به سیره
امــامــان(ع) اســت .لحظه به لحظه سیره و سبک
زندگی بسیجیان و رزمندگان ما رضایتمندی
بود و دلیل تقدس دفــاع ما همین سیره و سبک
زندگی است.
انشــاءهللا هر کــدام از ما که به زیــارت و حرم امام
رضا(ع) میرویم و در هر صحنی حضور داریم ،به
نیابتآنهاکهکبوتردلشاندرحرماستوبسیاری
از آنها هنوز پیکرشان بازنگشته هم زیارت کنیم.

◾

◾با توجه به دوری رزمندگان و بسیجیان از حرم امام
رضا(ع) و حضورشان در جبهه ،چطور از راه دور زائر
امام رضا(ع) میشدند؟

ما یــاد گرفته بودیم از راه دور ســام دهیم و زائر
ام ــام رض ــا(ع) شــویــم ،در مناطق عملیاتی وقتی
دلتنگ پنجره فوالد میشدیم یا در سه کنج طالییه
دلهایمان به سمت حرم پر میکشید یا وقتی در
عملیاتی کار گیر میکرد ،از همان راه دور به امام
رضــا(ع) سالم میکردیم و ارتباط میگرفتیم و گره
از کار ما باز میشد .مهم آنکه نه فقط در میدان
جنگ بلکه در هنگام آمــوزش هم فرماندهانی

آگهی ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  140060318603006738م��ورخ  1400/07/06هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه  2رشت ،
تصرفات مالکانه بالمعارض آقای علی حضرتی سیاه پوش فرزند شکور به شماره شناسنامه  711صادره از رشت
در قریه شالکوه در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  126/28متر مربع پالک
فرعی  40779از اصلی  77مفروز مجزی از پالک  178از اصلی  77واقع در بخش چهار رشت خریداری
از مالک رسمی آقای فتحعلی مهربان محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف  2233آ1407552
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/04 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/19 :
سعید بدوی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت-از طرف نعمت ذوقی
آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان تایباد

سال 1400
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل
ماده  13قانون و ماده  13آئیننامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود
 -251اصلی مهروس
پالک  5978فرعی از  -251اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مشهد به نام آقای امین الدین شیبانی فرزند
حس��ین نسبت به ششدانگ یکباب منزل طبق رأی ش��ماره  140060306015000877مورخ 1400/5/5
هیئت قانون تعیین تکلیف
 -276اصلی کاریز
پ��الک  1406فرعی مجزا ش��ده از  287فرع��ی از  -276اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام
آق��ای عبداالحد س��االری صب��وری فرزند رحمدل نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل طبق رأی ش��ماره
 140060306015000112مورخ  1400/1/22هیئت قانون تعیین تکلیف
در ساعت نه صبح روز یک شنبه مورخ  1400/9/28در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.
لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت میشود در وقت مقرر در محل وقوع ملک

حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده  15قانون
ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین میتوانند به استناد ماده
 20قانون و مواد  74و  86آئیننامه قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به
تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی
و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه مییابد.آ1408130
تاریخ انتشار :روز پنج شنبه مورخ 1400/9/4
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد -غالمرضا آقازاده
آگهی موضوع ماده  3قانون و  13آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود به شرح ذیل
رسیدگی و تأیید و انشاء گردید .مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در روزنامه کثیراالنتشار
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد
و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواس��ت تحویل
ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه
گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض س��ند مالکیت مورد
تقاضا براس��اس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد ش��د در هر حال سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
مراجع قضایی نخواهد بود.
پرونده کالسه  1399114425005000153و رای شماره  140060325005001623مورخه 1400/08/08
به تقاضای آقای علیرضا بهرامی فرزند ولی نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت  35/47متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  117اصلی واقع در بخش  4شهرستان دورود.
خروجی از مالکیت :رحیم پیامنی فرزند علی و علیجان نصرتی فرزند غالمعلی و عزیز قائدرحمت فرزند گدا
م الف  767آ1407526
انتشار نوبت دوم1400/09/04 :
انتشار نوبت اول1400/08/18 :
مصطفی امان اله بهاروندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود

